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Convidar nacionais e estrangeiros para uma viagem
pela cultura portuguesa tendo selos e poetas como guias,
eis a inesperada proposta deste valioso e belo livro bilingue.
Com o rigor das grandes edições, uma singular oferta de fim de ano,
à disposição nas Estações de Correio.
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Em perfeita liberdade e com a consciência profissional que se esperava, os médicos portugueses escolheram os Cole
gas que, nos próximos três anos, vão ter a responsabilidade de os representar e defender nas diversas estruturas da Ordem.
Com a posse dos novos dirigentes, um novo ciclo se inicia. Poderá ser um período de invulgar importância, principal
mente se se confirmarem as intenções espontaneamente manifestadas pelo novo responsável pelo Ministério da Saúde.
Já tivemos ocasião de referir que a Ordem dos Médicos não pode deixar-se apoderar de ilusões, nem revelar excessivo
entusiasmo. Mas quer acreditar na sinceridade das intenções do novo Governante. Também é natural que a Ordem se
recuse a desempenhar um papel ingénuo, pois reconhece as dificuldades com que terá de se defrontar a vontade do Minis
tro da Saúde.
Agora, como no passado triénio, continuará a Ordem a advogar a via do diálogo. Mas, sem qualquer comportamento
diverso do anterior. Quer isto dizer que só se poderá aceitar diálogo construtivo, sincero, digno e colaborante. O facto de o
diálogo passado não ter dado resultados positivos óbvios, não confirma que o diálogo não seja a via correcta exigindo,
porém a total correcção e competência dos dialogantes.
A primeira preocupação do Ministério da Saúde e da Ordem dos Médicos tem de estar focada nos doentes, no seu tra
tamento, com a humanização tão apregoada por parte dos Governos e por eles tão insuficientemente praticada. Até porque
não conhecem, habitualmente, os métodos de a praticar. Quando os Ministérios da Saúde em vários países, e a Europa
Comunitária é um bom exemplo, se referem à humanização, envolvem os médicos numa crítica, aberta ou velada, de que
são eles os responsáveis pelo facto dos doentes não serem tratados de maneira dedicada ou «humanizada».
Grave engano será esta manipulação da opinião pública. A desorganização hospitalar, os decretos tendendiosamente
focados na obtenção, por parte do Estado, do domínio total da profissão médica, as Leis de Gestão, as Leis de Base da
Saúde, todos estes documentos são provas provadas da tendência desumanizante de uma política que vive para a política e
não para a população eleitora. Se estiver isolado, o Poder Executivo, nada mais poderá fazer do que impor os seus pontos
de vista. E para isso, como é evidente, basta a contagem favorável de votos. Não necessita da experiência dos médicos, nem
da nossa vivência do dia-a-dia junto dos doentes, nas Instituições públicas ou privadas, nas cidades ou na província. Mas se
não ouvir os médicos, se não quiser obter a colaboração que só estes serão capazes de dar, então poder-se-á dizer que esse
Executivo entrou numa luta em que ficará vencido a prazo mais ou menos largo. É realmente tempo de, em conjunto, pro
curarmos um caminho que sirva os interesses dos doentes demonstrando ser essa a primeira razão de existir da Ordem dos
Médicos e do Ministério da Saúde. Se for essa a vontade do novo Ministério, nós estaremos totalmente disponíveis para
tentar vencer a maré contra a qual temos vindo a remar. Certamente que a Ordem dos Médicos estará a estabelecer uma
negociação. Mas este termo tem de ser aplicado no bom sentido do nosso trabalho. A negociação terá de ser a favor dos
doentes. Não poderá ser contra os princípios da nossa profissão, nem contra a própria existência da Ordem.
Desejo afirmar que se a possibilidade de um diálogo útil e construtivo com o Ministério da Saúde é um ponto de
grande importância no inicio do mandato dos novos Corpos Gerentes da Ordem dos Médicos, essa «finalidade» não esgota
a importância do ciclo, do triénio, que em conjunto estamos a iniciar.
Assumimos, todos nós, perante os Colegas, o compromisso da maior dedicação à Ordem que nos une. Esse compro
misso leva-nos a contar com o apoio de todos os médicos, mas apoio com críticas, com sugestões, com empenho e disponi
bilidade.
A desconfiança sistemática nunca poderá ser uma atitude sustentável. Aceitemos esta nova experiência. Não recuse
mos o apoio que for justificado. As nossas críticas terão de ser severas. Como sempre o foram. Mas a nossa posição não
permitirá que as formulemos sem razão. As armadilhas não nos preocupam. Nem as exteriores nem as que possam vir de
dentro! O nosso comportamento criou raízes que os vendavais não arrancaram. Que possam elas continuar a ser o susten
táculo de uma acção que parece poder ter êxito comparticipado por todos, os médicos e a Administração. Aliás se o êxito
não for óbvio, todos nós ficaremos a perder. Os médicos e os doentes certamente. Mas o Executivo não ficará em melhor
situação se não soubermos conseguir aquilo que para outros, no passado, foi uma constante impossibilidade por insuficiên
cia própria.
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ATÉ A SAÚDE
«CUSTA REALMENTE»
DINHEIRO... ?!
• DR. FERNANDO CALDEIRA
É um Direito Natural (de todo o ser humano) ter saúde.
É essencialmente um Bem inalienável, de que goza o Homem, (mesmo para
além dos limites e parâmetros constitucionais existentes), que é imperioso preser
var, «custe o que custar...».
Nenhuma Nação ou Estado, pode
construir uma sociedade justa e prós
pera, se não tiver - nos horizontes
imediatos-, como objectivo primor
dial, - em todos os aspectos: socioló
gicos, filosóficos e económicos-, o
bem-estar físico/psíquico dos seus
cidadãos.
Quer isto dizer, que só pode haver
prosperidade material e social, quando
o quociente saúde/trabalho se equili
brar e coadunar harmonicamente, de
tal modo que, quanto mais saúde,
mais e melhor trabalho será realizado.
Isto é uma verdade axiomática, à par
tida confirmada ...!
Melhor saúde, mais possibilidade
físico/psicológica estará criada para
uma melhor aptidão e apetência para o
trabalho manual e intelectual.
Mas... para ter saúde, não bastam
os «dons da natureza» - do perfeito e
normal equilíbrio fisiológico, das fun
ções orgânicas e não só-.
Torna-se necessário que existam
«condições» do meio ambiental e espi
ritual, que não alterem os pressupostos
ecológicos puros, propiciadores da
justeza da qualidade de vida (digna de
ser vivida em todos os momentos por
todos os homens).
As alterações deste indisp_ensàvel
equilíbrio, conduzem sem sombra de
dúvida à doença - física e psíquica-,
num mundo conducente a cada ins
tante, ao «stress», e à falência das
múltiplas funções orgânicas, espiri
tuais e, não apenas...
Daí vai resultar o «aparecimento»
inevitável da Ciência Médica (medi
cina), cujo primeiro fim se dirige ao
Homem, no seu todo somático (físi
co/psicológico), tal vem acontecendo
desde os primórdios da Humanidade.
As valências primeiras, devem ser a
Profilaxia e Prevenção (cuidados pri
mários), mas... inexoravelmente tam
bém, a Curativa.
Não vamos aqui entrar na discussão
técnico-científica, sobre em qual das
«Valências» devemos investir mais,

6

dado que na nossa pespectiva, elas
sucedem-se, porquanto, não sabemos
se, as primeiras não são já em si mes
mas, uma «ante-cura»...!
De qualquer modo, fácil é concluir,
que a Saúde e sua «conservação» (tra
tamento), nas suas múltiplas facetas,
custam efectivamente «dinheiro>,,
visto que envolvem desde já, vultosos
meios (investimentos) humanos, mate
riais e tecnológicos, cada vez mais
sofisticados e, naturalmente dispen
diosos, dada a sua complexidade pró
pria bem definida.
Assim, a «investigação científica»
dos nossos dias, numa espiral vertigi
nosa de aperfeiçoamento constante,
nos domínios d o conhecimento
humano, nas expeirências e experi
mentações biológicas e químico-fisio
lógicas, nas pesquisas dos «genes da
doença», bem como o seu conheci
mento aprofundado e exaustivo, con
duzem a um melhor relacionamento,
- por parte dos profissionais da
saúde-, o qual lhes proporcionará
«meios» de actuação eficazes, no
objectivo do tratamento atempado,
tendo como fim único - o restabeleci
mento da saúde-.
A Ciência Médica, não pára e, cada
dia que passa (penosamente lento, é
certo) mas em alguns casos, são dados
passos seguros e no bom caminho da
«descoberta» da cura, dos terríveis
males que afectam a humanidade
inteira.
Por este muito sucinto introito
- prepositadamente simples e sim
plista-, se poderá deduzir, que real
mente a saúde «custa dinheiro» a qual
quer Estado ou Nação, devido à inves
tigação tecnológica, altamente diferen
ciada e, cada vez mais avançada no
«conhecimento da matéria» e não tão
somente.
A preparação dos técnicos de saúde,
terá de ser constantemente «absor
vente» das faculdades humanas (físi
cas, morais e intelectuais), a fim de
que, as múltiplas tarefas e acções, por

eles a desencadear (digna e seriamente),
para os fins únicos a atingir: preservar
a saúde e curar as doenças, sejam vál
das.
O «capital humanm,, é essencial em
qualquer programa de acção, tendente
ao bem estar de todo o Homem - a
Humanidade-, mas não chega...
Se não vejamos:
É necessário todo um árduo tra
balho a desenvolver em equipa, consi
derando o profissional de Saúde,
como um homem, com todas as suas
carências e limitações, virtudes e defei
tos, como tal vulnerável às influências
próprias e da sociedade, na qual vivem
e se «formam».
Continuamos a pensar que, na sua
formação, o Homem deve começar
pelo aprofundado estudo e «assimila
çãm,, das Ciências Humanísticas de
base, imprescindíveis para a consolida
ção e «revelação» da sua vocação em
toda a sua plenitude.
Todo o homem no seu todo psico
somático, só poderá atingir o conhe
cimento perfeito e a maturidade.
quando o equilíbrio orgânico e espiri
tual estiver realizado.
Para isso um longo e penoso «ca
minho» há a percorrer.
Não bastam porém, todas essas qua
lidades e premissas filosóficas e não
só... para a prossecução de toda uma
vida dedicada ao outro homem - seu
semelhante-, no puro conceito de
ajuda e amor fraterno, nos bons e
maus momentos da Humanidade.
Todo o profissional de Saúde, tem
inalienáveis direitos (a usufruir livre
mente) e, insofismáveis deveres a cum
prir (como imperativos de consciên
cia).
Até a formação do espírito profis
sional dos Médicos e Paramédicos,
(bem assim de todos aqueles que têm
de «lidar de perto» com os doentes),
requer, à partida, uma formação cien
tífica e humanitária, muito diferen
ciada e «assimilada>i.
Pois bem! ...
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Temos estado a falar dos «predica
dos» e dos inerentes conhecimentos de
todo aquele que deste modo, será um
consciente e sabedor profissional de
Saúde.
Todavia...
Numa sociedade organizada (justa e
humanista), o Estado - socio-econó
mico, político e democrático - tem,
na preparação dos Quadros Profissio
nais, a maior quota parte nas respon
sabilidades de Formação dos Técnicos,
prestadores de «cuidados de saúde»,
em quaisquer dos seus graus.
É, às Faculdades de Medicina, que
cabe a honrosa tarefa do Ensino da
Medicina (nas grandes Bases da Arqui
tectura do incomensurável Edifício
que é, nesta arte maravilhosa - total e
absorvente-, levar ao seu semelhante
que sofre -física ou espiritualmente
alívio e conforto que carece (em
Ado momento da sua existência) e,
,s hospitais escolares e civis, a prática
das acções resultantes dos conheci
mentos teóricos aprendidos.
Devem os Centros de preparação e
aprendizagem prática, ser dotados dos
«meios» tecnológicos necessários ao
cabal desempenho das suas missões
- técnico-científicas e humanitárias,
por excelência-.
Resumindo: «Tudo custa realmente

º

dinheiro»... !
Só que a «nossa mensagem» é diri
gida ao homem global e, somos nós
(todos os homens) que teremos de
«arcam com «todas» as responsabili
dades, pela Saúde do Povo.
De que modo? ...
- uns pagando os impostos e contri
buições socio-económicas atempa-.
damente, porquanto serão elas o
«suporte» dos Serviços comunitá
rios (estatais e não só), a quem
compete criar «meios» materiais,
suficientes e consentâneos, com
situações de Previdência Social,
que garantirão (se bem geridos), a
Assistência Médica, não só na
Saúde (físico-psíquica), como tam
bém na Doença e a Vivência, no
seio da sociedade em que nos inseri
mos;
- outros, serão os profissionais de
Saúde, os quais, nas múltiplas
Valências Médicas, compete prestar
os Cuidados de Saúde Primários e
Curativos, dispondo para isso de
«meios» de formação profissional
(moral e técnico-profissional) sufi
cientes.
Por fim...
- O dinheiro serve para a formação

tecnico-científica e para a aquisição
dos meios tecnológicos, necessários à
prossecução das finalidades últimas,
da verdadeira Medicina.
Sem contestação possível? ...
- É ponto assente: A saúde custa
dinheiro, por mais materialista que se
nos afigure tal «conceito».
Finalmente...
- Não devemos esquecer de forma
alguma, que o Estado, somos todos
,
?I
nos.....
- O estado em si mesmo como enti
dade abstracta, não é Nada, de
(Nada), sem o contributo dos homens,
que o formam, constituem e lhes dão
substância e constantemente criarão.
Meditemos, façamos um correcto e
desinibido exame de consciência e
deixemo-nos (todos) de querelas esté
reis (desde logo). Ponhamos de lado
questões ideológicas e problemas pes
soais descabidos, procurando realizar
só, e apenas, uma justa e sã Política de
Saúde.
O tempo urge, tomemos consciência
disso. A dignidade da Classe Médica é
por vezes, despropositadamente exal
tada. Conservemos a ética e a moral
profissional em todas as circunstân
cias.
Servir/ajudando, é o nosso lema! ...
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ARLINDO DE CARVALHO
É O NOVO
MINISTRO DA SAÚDE
Nos primeiros dias de Janeiro o Pri
meiro Ministro, Cavaco Silva, anun
ciou a remodelação do seu Governo,
que incluía a mudança na pasta da
Saúde, até então gerida por Leonor
Beleza.
Arlindo de Carvalho foi o nome
escolhido para ficar à frente dos desti
nos do Ministério. Uma pessoa pouco
conhecida do público que anterior
mente desempenhava o cargo de Secre
tário de Estado da Segurança Social.
O novo ministro é natural de Alvaiá
zere, tem 44 anos, é casado e tem duas
filhas.
Estudou numa escola particular - o
colégio Vera Cruz, depois formou-se
em Sociologia, no Instituto Superior
de Ciências do Trabalho e da
Empresa. Mais tarde estudou Política
Social, no Instituto de Estudos
Sociais.
A sua actividade profissional come
çou cedo entrando para os quadros da
Emissora Nacional apenas com 18
anos como operador. Depois de licen-

ciado passou pela Ford Lusitana, Sete
nave, TAP, IPE, mas durante estes
anos esteve diversas vezes ligado à
RDP, onde chegou a assumir as fun
ções de Presidente da Administração.
Militante de base do PSD, em Cas
cais, o seu nome esteve para ser indi
cado para Presidente da Câmara
aquando das últimas eleições autárqui
cas.
No sector da Saúde as suas posições
conhecidas vão no sentido da defesa
da Medicina privada.
Ainda antes de tomar posse como
Ministro da Saúde quis inteirar-se dos
seus problemas. Nesse sentido conver
sou com o Bastonário da Ordem dos
Médicos, Prof. Machado Macedo, de
quem ouviu as principais preocupa
ções dos médicos.
Promessas não são o seu estilo, mas
mesmo assim empenhou-se em mudar
algumas decisões e apostar num outro
estilo de governação.

QUOTIZAÇÕES PARA 1990
O Plenário dos Conselhos Regionais, na sua reunião de 13 de Maio de 1989
decidiu que as quotizações para o ano de 90 sofrerão os seguintes aumentos:
- As de 1000$00 passarão para 1250$00.
- As de 600$00 passarão para 700$00.
- As de 500$00 mantêm-se na mesma situação.

CÓDIGO DE NOMENCLATURA
E VALOR RELATIVO DE ACTOS MÉDICOS
OVOS VALORES DE CE K A VIGOR PARA A CLÍNICA PRIVADA
A PARTIR DE I DE JA EIRO DE 1990

c = 160$00

8

K = 270$00

700$00

1200$00

mínimo

médio

máximo

1.ªs JORNADAS
DE
CARDIOLOGIA
Decorrem entre 8 e 10 de Março na
Aula Magna da Reitoria da Universi
dade de Lisboa as l .ª' Jornadas Nacio
nais de Cardiologia, uma organizaç�
da Sociedade Portuguesa de Cardiol
º
gia que este ano comemora o seu 40.'-W'
aniversário.
Os trabalhos terão a participação de
inúmeros convidados estrangeiros,
nomeadamente os membros da Socie
dade Europeia de Cardiologia.
A temática principal destas jornadas
versará sobre o «Diagnóstico e a Inter
venção Pré-Sintomática em Cardiolo
gia».

SOCIEDADE PORTUGUESA
DE ESCRITORES MÉDICOS
ATRIBUI PRÉMIOS
Prista Monteiro, que em 1989 já
obtivera três prémios, entre os quais o
da Secretaria de Estado da Cultura,
recebeu o prémio «Marcelino Mes
quita» (teatro), da Sociedade PortuA
guesa de Escritores Médicos com a sua
peça «O Mito». Este trabalho fora dis
tinguido anteriormente com um pré
mio do Círculo Cultural do Porto e
com o prémio Município de Lisboa, de
1989.
Armindo Rodrigues, um dos gran
des poetas portugueses da actualidade,
com vasta obra publicada, vê também
agora a sua longa lista de galardões
alargada com o prémio «António
Patrício» (poesia), pela sua obra
«Trinta e Sete Mucólicas».
Os prémios (Sopem) (subsidiados
pela TUP AM-Editores, Instituto
Luso-Fármaco, Socofar e Cilag-Medi
camenta), contemplaram ainda com
Menções Honrosas, Joaquim Pacheco
Neves para a sua peça «Anton
Tchkov» Helena Coentro com a sua
obra «Gritos de Poesia» e Maria Cris
tina Granja Santos, com o seu tra
balho «Poemas».
Os prémios «Revelação» de poesia e
teatro, não foram atribuídos.

ARLINDO DE CARVALHO
É O NOVO
MINISTRO DA SAÚDE
Nos primeiros dias de Janeiro o Pri
meiro Ministro, Cavaco Silva, anun
ciou a remodelação do seu Governo,
que incluía a mudança na pasta da
Saúde, até então gerida por Leonor
Beleza.
Arlindo de Carvalho foi o nome
escolhido para ficar à frente dos desti
nos do Ministério. Uma pessoa pouco
conhecida do público que anterior
mente desempenhava o cargo de Secre
tário de Estado da Segurança Social.
O novo ministro é natural de Alvaiá
zere, tem 44 anos, é casado e tem duas
filhas.
Estudou numa escola particular - o
colégio Vera Cruz, depois formou-se
em Sociologia, no Instituto Superior
de Ciências do Trabalho e d a
Empresa. Mais tarde estudou Política
Social, no Instituto de Estudos
Sociais.
A sua actividade profissional COJT!e
çou cedo entrando para o.s quadros da
Emissora Nacional apenas com 18
anos como operador. Depois de licen-

ciado passou pela Ford Lusitana, Sete
nave, TAP, IPE, mas durante estes
anos esteve diversas vezes ligado à
RDP, onde chegou a assumir as fun
ções de Presidente da Administração.
Militante de base do PSD, em Cas
cais, o seu nome esteve para ser indi
cado para Presidente da Câmara
aquando das últimas eleições autárqui
cas.
No sector da Saúde as suas posições
conhecidas vão no sentido da defesa
da Medicina privada.
Ainda antes de tomar posse como
Ministro da Saúde quis inteirar-se dos
seus problemas. Nesse sentido conver
sou com o Bastonário da Ordem dos
Médicos, Prof. Machado Macedo, de
quem ouviu as principais preocupa
ções dos médicos.
Promessas não são o seu estilo, mas
mesmo assim empenhou-se em mudar
algumas decisões e apostar num outro
estilo de governação.

QUOTIZAÇÕES PARA 1990
O Plenário dos Conselhos Regionais, na sua reunião de 13 de Maio de 1989
decidiu que as quotizações para o ano de 90 sofrerão os seguintes aumentos:
- As de 1000$00 passarão para 1250$00.
- As de 600$00 passarão para 700$00.
- As de 500$00 mantêm-se na mesma situação.

CÓDIGO DE NOMENCLATURA
E VALOR RELATIVO DE ACTOS MÉDICOS
NOVOS VALORES DE CE K A VIGOR PARA A CLÍNICA PRIVADA
A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 1990

c = 160$00

K = 270 00
mínimo

8

700$00
médio

1200$00
máximo

COMUNICADO

t _ Na sua primeira reunião de 23 de Janeiro de 1990, o C�nselho ��ci�nal
Executivo da Ordem dos Médicos considerou ser essencial a rev1sao ime
diata do Decreto-Lei das Carreiras Médicas, dado que o mesmo foi
aprovado em audiência da Ordem e sem prévia definição da Lei de
Bases do Sistema de Saúde.
Considerando que tal Decreto-Lei deve decorrer da Lei de Bases do
Sistema de Saúde, considera-se que a sua reformulação e aplicação é
insustentável sem a participação da Ordem dos Médicos na sua elabora
ção.

1.ªs JORNADAS
DE
CARDIOLOGIA
Decorrem entre 8 e 10 de Março na
Aula Magna da Reitoria da Universi
dade de Lisboa as 1.ª' Jornadas Nacio
nais de Cardiologia, uma organização
da Sociedade Portuguesa de Cardiol
gia que este ano comemora o seu 40. º
aniversário.
Os trabalhos terão a participação de
inúmeros convidados estrangeiros,
nomeadamente os membros da Socie
dade Europeia de Cardiologia.
A temática principal destas jornadas
versará sobre o «Diagnóstico e a Inter
venção Pré-Sintomática em Cardiolo
gia».

2 _ Simultaneamente, realçar que qualquer pro_jecto de Carreiras Médicas
deverá regulamentar a formação e estatuto profissionais dos médicos
que frequentam os internatos.

•

3 _ Manifestar a esperança de que as intenções veiculadas pelas palavras
públicas do Senhor Ministro da Saúde, se c�?cretizem em pro.iectos
_
dotados de substância e real mudança na Poht1ca de Saude.
4 - Finalmente, a Ordem dos Médicos, quer deixar muito claro que, como
representante de todos os Médicos Portugueses: es!á na fin�e �i�posi
ção de defender, se.iam quais forem as consequenc,as, os prmc1p1os de
liberdade e independência que norteiam o exercício da profissão.
Porto, 23 de Janeiro de 1990.
O CONSELHO

I CONGRESSO
LASER
EM MEDICINA
E CIRURGIA
O I Congresso Laser em Medicina e
Cirurgia terá lugar em Lisboa, nos dias
21, 22 e 23 de Abril de 1990. no Lisboa
Penta Hotel. Este será um Congresso
Multidisciplinar, envolvendo uma
grande variedade de processos na tec
nologia Laser. Lisboa será o ponto de
encontro onde distintos médicos e
cientistas, vindos de todo o mundo e
em conjunto com médicos portugue
ses, irão discutir as mais recentes ino
. vações na Tecnologia Laser.
Para os médicos portugueses o Con
gresso incluirá ainda o dia 24 de Abril
como dia de trabalho, para discussão e
orientação futura do Laser em Medi
cina e Cirurgia em Portugal.

ACIO,AI. EXECl1TIVO DA ORDEM DOS 1ÉDICOS

,

DESCOBRIMENTOS E SAUDE
• O I Congresso Internacional sobre os Descobrimentos e
a Saúde, organizado pela Escola Nacional de Saúde Públi

SOCIEDADE PORTUGUESA
DE ESCRITORES MÉDICOS
ATRIBUI PRÉMIOS

ca e pela Ordem dos Médicos, terá lugar em Lisboa, de 10
a 13 de Setembro de 1990. A organização deste Congresso
representa um contributo para as Comemorações do Quin
to Centenário dos Descobrimentos Portugueses.

Prista Monteiro, que em 1989 já
obtivera três prémios, entre os quais Q
da Secretaria de Estado da Cultura,
recebeu o prémio «Marcelino Mes
quita)) (teatro), da Sociedade Portua
guesa de Escritores Médicos com a su�
peça «O Mito». Este trabalho fora dis
tinguido anteriormente com um pré
mio do Círculo Cultural do Porto e
com o prémio Município de Lisboa, de
1989.
Armindo Rodrigues, um dos gran
des poetas portugueses da actualidade,
com vasta obra publicada, vê também
agora a sua longa lista de galardões
alargada com o prémio «António
Patrício» (poesia), pela sua obra
«Trinta e Sete Mucólicas)).
Os prémios (Sopem) (subsidiados
pela TUP A M-Editores, Instituto
Luso-Fármaco, Socofar e Cilag-Medi
camenta), contemplaram ainda com
Menções Honrosas, Joaquim Pacheco
Neves para a sua peça «Anton
Tchkov» Helena Coentro com a sua
obra «Gritos de Poesia)) e Maria Cris
tina Granja Santos, com o seu tra
balho «Poemas».
Os prémios «Revelação» de poesia e
teatro, não foram atribuídos.

• O Congresso é um encontro aberto a todos os interessa
dos, que visa criar oportunidades para (a) a apresentação
de trabalhos versando diferentes aspectos das profundas
repercussões que os descobrimentos tiveram sobre a saúde
no mundo e (b) fomentar o desenvolvimento de estudos
nessa important�sima área da história da medicina.

•

• Para o sucesso do Congresso será importante que os in
vestigadores dedicados ao assunto apresentem comunica
ções originais relacionadas com os temas indicados na pá
gina seguinte. Todavia, dado que, em função do tempo
disponível, o número das comunicações a incluir no pro
grama será, necessariamente, limitado, há toda a vantagem
_
em que os participantes interessados na apresentaçao de
trabalhos enviem os resumos dos mesmos, tão cedo quanto
possível, à Comissão Organizadora. Os trabalhos apresen
tados serão publicados em volume monográfico.
• Oportunamente, serão fornecidas mais informações so
bre diversos assuntos relacionados com a realização do
Congresso, nomeadamente sobre ·O programa social. En
tretanto, quaisquer esclarecimentos adicionais poderão ser
directamente pedidos por carta dirigida a
Comis�ão Organizadora do I Congresso
Internacional sobre os Descobrimentos e a Saúde
Escola Nacional de Saúde Pública
Av. Padre Cruz - 1966 LISBOA Codex (Portugal)
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ELEIÇÕES - Presidente da Ordem dos Médicos - 1990/1992
13 de Dezembro de 1989
N.º

Distritos Médicos

Inser.

N. º

Votant.

%

Dr. M.
Macedo

%

Dr. G.
Martins

Iro

V.B.

V.

UJ

BRAGA

887

412

46,45

216

52,43

176

42,72

140

o
z

BRAGANÇA

158

39

24,68

18

46,15

21

53,84

o

o

6.367

2.552

40,08

1.259

49,33

1.198

46,94

63

32

VIA A DO CASTELO

261

141

54,02

91

64,54

42

29,79

7

1

VILA REAL

271

101

37,27

48

47,52

51

50,50

1

1

7.944

3.245

40,84

1.632

50,29

1.488

45,85

85

40

628

165

26,27

65

39,39

92

55,76

5

3

238

83

34,87

46

55.42

34

40,96

3

o

2.817

718

25,49

417

58,08

267

37,19

28

6

GUARDA

179

56

31,28

21

37,50

33

58,93

1

1

LEIRIA

274

91

33,23

53

58,24

38

41,76

o

o

VISEU

385

149

38,70

80

53,69

58

38,93

5

6

4.521

1.262

27,91

682

54,04

522

41,36

42

16

AÇORES

258

116

44,90

96

82,70

19

16,35

o

1

ALGARVE

624

236

37,82

154

65,25

66

27,97

9

7

BEJA

215

82

38,21

44

53,60

33

40,24

5

o

ÉVORA

214

92

42,99

36

39.29

49

53,26

4

3

FU CHAL

342

140

40,94

90

64,29

41

29,29

8

1

GRA DE LISBOA

3.951

945

23,92

575

60,85

315

33,22

33

22

LISBOA

6.524

2.306

35,35

1.363

59.11

867

37,60

41

35

OESTE

361

114

31,58

78

68,42

34

29,82

1

1

PORTALEGRE

163

78

47,85

50

64,10

26

33,33

o

2

SA TARÉM

636

233

36,64

147

63,09

78

33,48

6

2

1.238

319

25,77

226

70.85

86

26,96

o

7

MACAU

31

-

-

-

-

-

ESTRA GEIRO

84

-

-

-

-

-

TOTAL

14.641

4.661

31,84

2.859

61,34

1.614

34,63

105

83

TOTAL GERAL

27.106

9.168

33,82

5.173

56.42

3.624

39,52

232

139

..J

-<

z
o
UJ
(/)

PORTO

TOTAL

o
z
u

..J

-<

z
o
o
UJ

e,:

AVEIRO
CASTELO BRA

co

COIMBRA

(/)

TOTAL

(/)

-<

z
o
o
e,:

o

•-<

u
UJ

(/)

SETÚBAL
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ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS REGIONAIS - 1990/92

RESULTADOS

SECÇÃO REGIONAL NORTE
LISTAS

ASSEMBLEIA
REGIO AL

CO SELHO
REGIONAL

CO SELHO
FISCAL

CO SELHO
DISCIPLI AR

-

-

B

1592

1629

1619

1593

A

999

924

911

932

e

376

376

390

378

DISTRITOS
MÉDICOS

CO SELHO
REGIO AL

ASSEMBLEIA
REGIO AL

c

CO SELHO
FISCAL

c

CO SELHO
DISCIPLI AR

e

Votos
ulos

Votos
Brancos

c

A

B

A

B

A

B

A

B

BRAGA

160

184

18

149

187

18

146

186

20

149

185

18

24

22

PORTO

751

1288

334

692

1320

333

680

1314

346

699

1289

335

242

473

\"l,\:S.A DO CASTELO

48

85

6

43

87

7

45

84

7

44

85

6

li

-

\ILA REAL

40

35

18

40

35

18

40

35

17

40

34

19

2

5

Listas

SECÇÃO REGIONAL CENTRO
VOTOS
BRA COS

VOTOS
ULOS

VOTOS
VÁLIDOS

OJo
59,82

\1ESA DA ASSEMBLEIA REGIO AL

178

62

997

CO SELHO REGIONAL

205

62

970

78.41

CONSELHO FISCAL REGIO AL

198

62

977

78,98

CO:S.SELHO DISCIPLI AR REGIONAL

212

62

963

77,84

MESA DA ASSEMBLEIA
DISTRITAL

DISTRITOS
MÉDICOS

Brancos
A\'EIRO

ulos

CASTELO BRA

co

COIMBRA

Válidos

Brancos

117

37

-�18

li

30
15

8

60

107

47

551

15

o

4

3

16

10

120

LEIRIA
GUARDA
VISEU

MEMBROS CO SULTIVOS
AO CO SELHO REGIO AL

CO SELHO DISTRITAL
ulos

Válidos

Brancos

Nulos

Válidos

110

34

li

II 3

li
8

57

18

8

57

119

47

539

113

47

547

74

16

o

73

16

o

73

46

7

3

43

7

3

43

19

10

117

21

10

115

SECÇÃO REGIONAL SUL
o

DISTRITOS
MÉDICOS
A.ÇORE
ALGARVE
f-

-

BEJA

- --

OJo

Votos
Brancos

116

45.0

6

234

37,5

7

80

-

-

37,2

-

--

3

--40.9
10
-·- 140
--f---GRA DE LISBOA
21
23,9
943
-- - - -- - �
LISBOA - CIDADE
2313
35.5
33
-OESTE
31.6
114
3
· - - -�--PORTALEGRE
2
--- 77- 47.2
SA TARÉ\1
229
36.0
9
SETÚBAL
---- ---- - 337- 27.'.! -� 6 -

É\ORA

---

FL CHAL

f-

Votantes

-

90

-

9

43.0

Votos

-3
4
I

f-

f--

TOTAL

4673

32.2

115

OJo

7.9

25

21.9

75

65.8

7

6.1

4.8

70

29.9

81

37.2

66

28.2

1
6
3
75

OJo

Lista

c

OJo

3.8

25

31.3

24

30.0

28

35.0

39

43.3

18

20,0

23

25.6

7,9

42

30.0

14

52,9

13

9.3

242

25.7

738

31.9

4,4

30

26.3

3.9

25

-

3.0

-t-

6.6

'

-

-f--

3. I

f--·-

2

B

li. I

f--

f--

Lista

A

-

-

I
17
-37

Lista

OJo

ulos

347

310

32,9

34. I

716

31.0

58

50.9

21

18.4

33

42.9

16

20.

38.9

67

29.3

-

-- 32.5

36.8

789

f--- -

58

25.3

89

--

1----------r-

4,1

75

21.7

121

35.0

132

39.2

1369

29.3

1715

36.7

1399

29.9

-
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TOMADA DE, POSSE
DO BASTONARIO

...

Discurso Prof. Machado Macedo na cerimónia de posse
Exmo. Senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministério da Saúde
Exmo. Senhor Governador Civil do Porto
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Nacional Eleitoral
Exmas. Autoridades Civis e Militares
Caros Colegas
Minhas Senhoras e Meus Senhores
As minhas primeiras palavras são de
saudação a todos os médicos portu
gueses e de reconhecimento por ter
sido eleito para um segundo mandato
de bastonário da nossa Ordem. Saúdo
também os colegas que compõem os
Corpos Sociais da Ordem e que já
tomaram posse, em 4/1/90, da Secção
Regional do Sul, depois da Secção
Regional do Centro em 9/1/90 e, exac
tamente há uma semana, da Secção
Regional do Norte. Uma palavra para
o meu ilustre adversário nas eleições,
Prof. Gentil Martins, que mais uma
vez demonstrou claramente o seu
grande interesse pela Instituição de
12

todos nós.
Foi meu desejo vir tomar posse ao
Porto, à Casa do Médico.
E não foi só por ser a Sede com ins
talações mais dignas. Há uma outra
razão.
As grandes alterações eleitorais
registaram-se aqui, no Norte.
E queria aproveitar este momento
para prestar homenagem àqueles que
saíram, com quem tive o privilégio de
trabalhar durante três anos. Criámos
entre nós sólidas amizades.
Da mesma forma cumprimento os
colegas que agora estão à frente da
Secção Regional do Norte, certo de

que o nosso trabalho vai ser muito útil
para conseguirmos os nossos fins, co
grande harmonia e perseverança.
Por outro lado, há outro aspecto
que reputo de muito importante.
O próprio facto de aqui vir define
perfeitamente o meu sentimento de
repúdio por um certo regionalismo
que, por vezes, domina as pessoas
envolvidas na política e até mesmo em
associações profissionais. Não pode
mos deixar-nos perturbar por essas
limitações, ultrapassadas e sem razão
válida.
A Ordem dos Médicos vale enquanto
defender a unidade de todos O\ médi
cos.
Enquanto todos se compreenderem,
enquanto todos se auxiliarem e luta
rem pelo mesmo fim.
Não vale a pena entrar em discus
sões programáticas detalhadas, mas,
no discurso que agora tenho a honra
de fazer, há alguns aspectos que não
posso deixar de realçar. Dirijo-me
desde já à mesa que preside esta ses
são. Sua Excelência o Ministro da

•

Saúde foi convidado e delegou a sua
representação no seu ilustre Secretário
de Estado Adjunto. É com muito pra
zer, Senhor Doutor Albino Aroso, que
vejo V. Exa. a presidir à minha posse.
É grande o significado da comparência
de V. Exa. como também é o facto de
nós próprios termos solicitado a pre
sença do Ministério neste acto solene
da vida da Ordem dos Médicos.
Não desejo falar no passado recente
ou longínquo. Desejo encarar o futuro
com esperança, fazendo votos para
que Sua Excelência o Ministro seja
capaz de transmitir ao Governo a von
tade de encarar os médicos de maneira
construtiva e útil e de olhar para a
Ordem como Instituição interlocutora
privilegiada e disposta a dar a colabo
ração no que lhe for solicitado. De
facto, nenhuma instituição como a
Ordem dos Médicos poderá represenAr a posição dos médicos na saúde do
"l!lll!'rosso País. Através de um diálogo
construtivo certamente será possível
fazer muito. As dificuldades que os
governos, em todos os países, sentem '
ao gerir a Saúde só podem ser diminuí
das, e até solucionadas, com a colabo
ração dos médicos. Esses problemas de
relacionamento são exemplos diários,
embora houvesse e talvez haja ainda
quem não os consiga ou queira, com
preender, tanto cá como no estran
geiro.
Com toda a sobriedade que me é
peculiar, desejo, no entanto, deixar
uma palavra de esperança. Esperança
contida, sem ingenuidades, avaliando
bem as dificuldades que existem para
que os assuntos possam ser todos
resolvidos de maneira a melhorar a
assistência em Portugal, a tratar me
lhor os doentes, a melhorar as institui
ções públicas e privadas.
Uma palavra de realce para os clíni
A
�s gerais, chave da assistência médica
de todos os países. A Ordem promete
dar o melhor da sua atenção aos pro
blemas destes colegas. De facto, são os
nossos colegas e especialistas jovens
que mais nos preocupam. No início do
ano 2000 estarão à volta dos 40 anos
de idade e o seu número, na Europa,
atingirá o dobro do que é hoje. É
enorme a responsabilidade dos diri
gentes na preparação do futuro.
A união dos médicos, terá de ser
feita através da nossa Ordem. Vamos
trabalhar para isso, em conjunto e
com lealdade.
E para dar corpo a esse projecto
conto com a colaboração de todos os
colegas, nomeadamente dos que inte
gram as estruturas sindicais, organis
mos autónomos e com áreas de acção
especificas, que muito respeito e que se
entrelaçam com algumas das que são
predominantemente da Ordem.
O triénio de actividades de um presi
dente da Ordem, do Conselho Nacio-

nal Executivo e de todos os outros
órgãos de competência não é suficiente
para se atingir a finalidade que tão
necessária é, e que consiste na total
mudança da Saúde em Portugal.
Alguns responsáveis falam em cons
trução de hospitais com um número
total de alguns milhares de camas.
Parecem contentes com isso. Mas
quem forma o pessoal, os chamados
trabalhadores de Saúde? Quem forma
as enfermeiras? Serão em número sufi
ciente? E quanto aos técnicos paramé
dicos e todo o outro pessoal, onde
poderá ser recrutado? E os médicos?
Terá sido tudo calculado? E com
objectividade e sensatez? Gostaríamos
de, eventualmente, saber o que é que
se irá passar quando, daqui a três ou
quatro anos esses novos hospitais esti
verem construídos e prontos a funcio
nar. Servem estas observações para
reafirmar que a Ordem dos Médicos
está totalmente disposta a dar a cola
boração que for necessária. Assim
reza, aliás, o nosso estatuto que é um
Decreto-Lei de 5 de Julho de 1977.
Dizia há pouco que um triénio não
chega para se cumprir tudo o que é
necessário fazer. Os três anos passados
foram só relativamente satisfatórios e
mesmo assim, sobretudo num capí
tulo. O conceito ou opinião que se
observa e sente na população relativa
mente à classe médica, melhorou bas
tante. E esse é um evidente facto posi
tivo que resultou de uma atitude dura
e serena da Ordem. Mas parte do
tempo foi passado em lutas e diálogos
desgastantes que não deverão conti
nuar vazios de proveito, e que, infeliz
mente, nos foram impostos. Uma
palavra de realce e reconhecimento a
Sua Excelência o Presidente da Repú-

blica, que nos envolveu com a sua
notável e generosa solidariedade.
Sem perder o sentido primordial da
política de Saúde e da situação dos
doentes e dos médicos, a Ordem vai
diversificar a sua aeção e tem obriga
ção de o fazer. Os médicos não podem
estar ligados à Ordem só pelo facto de
pagarem uma quota. A Ordem tem de
se apresentar como uma entidade dia
logante e útil, tem de ir aos locais mais
distantes para contactar com os cole
gas e conhecer as dificuldades por que
passam e sentem. Tenciono solicitar o
apoio dos Conselhos Regionais e dos
Órgãos Distritais para efectuar visitas
regulares aos nossos colegas que tra
balham na periferia, na província, nos
hospitais todos e nos Centros de
Saúde. É um programa ambicioso mas
que me parece indispensável e deverá
ser bem aceite.
Também a Ordem dos Médicos tem
de ser um importante factor na forma
ção médica contínua. Pode fazê-lo
com os colégios das especialidades e
também no âmbito geral, com a capa
cidade executiva do nosso conselho.
Acima de tudo, tem a Ordem dos
Médicos o dever de promover a forma
ção contínua, no âmbito da clínica
geral, tanto nos maiores centros como
na província, pensamos abrir uma
colaboração extremamente proveitosa
com a Ordem dos Médicos espanhola
que tem vindo, nos últimos tempos, a
conduzir as suas acções através da acti
vidade dos colégios provinciais que
têm instalações amplas que lhes permi
tem dedicar-se localmente à formação
contínua.
Numa outra perspectiva, passo,
dentro de pouco tempo, a ter fácil
acesso ao controle e atribuição das
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especialidades em Inglaterra, pois
devo tomar posse do cargo de felfow
honorário do Royal College of Sur
geons. Por outro lado, pretendo esta
belecer uma colaboração com a Aca
demia Europeia de Formação Médica,
de que faço parte, que tem sede em
Bad Nauheim, na Alemanha. Essa
Academia que esteve inactiva durante
algum tempo, recomeçou há menos de
um ano as suas actividades. Tenho
esperança de que possamos obter a
colaboração necessária e que essa Aca
demia possa entender a sua experiência
aos países europeus. Estes planos de
acção vão exigir esforço para todos os
dirigentes da Ordem dos Médicos.
Procuremos ocupar-nos menos de
política sem, no entanto, deixar que
isso nos prejudique, a nós e aos doen
tes. Temos grande esperança que
possa haver a acalmia de bom augúrio
e a compreensão suficiente para que o
nosso trabalho traga vantagem para
todos, sem o azedume e perda de
tempo destes últimos anos. Mas,
repito, continuando conscientes das
dificuldades e riscos que nos rodeiam.
Para terminar desejo declarar que
me apresentei à recandidatura para
continuar a trabalhar por mais tempo
na posição que ocupo na Ordem. A

«Tem esta cerimónia de
posse, lugar no Porto, o
que exprime em desejo
de, para além das
naturais peculiaridades
regionais, dar à Ordem
dos Médicos um nítido e
redobrado carácter
nacional, indispensável
ao seu bom
funcionamento,
necessária coesão,
credibilidade pública e
eficácia na acção.»
presidência· da Associação Médica
Mundial a partir de Outubro próximo
e a da Comissão permanente dos médi
cos da CEE, um ano e meio depois,
vão trazer-nos preocupações e grande

trabalho. O Secretariado dos Médicos
da CEE terá a sua sede na Ordem dos
Médicos de Portugal durante três
anos.
Teremos que recorrer a todos vós,
teremos de recrutar pessoal médico e
outro que possa desenvolver o tra
balho que a Comissão Permanente vai
exigir na Ordem dos Médicos. De
facto, até fim de 1994, Portugal terá
na sua mão a Organização dos Médi
cos da CEE. Foi uma enorme con
fiança que deram à representação da
Ordem dos Médicos e ao seu Presi
dente, que aqui está perante vós,
prometendo-lhes formalmente todo o
seu esforço pessoal para que esta
tarefa seja bem sucedida. Mas, para
aqueles que me conhecem, não é
estranho que afirme que este trabalho
nada terá de autocrático, será um
esforço comparticipado pelos quadros
da Ordem dos Médicos.
E assim termino este meu discurs
de posse com a garantia da opção da
transferência quase total da minha
actividade profissional para este tra
balho de fim de carreira que dedicarei
em quase full time à Ordem dos Médi
cos. Em tempo completo, ou mesmo
no defunto «tempo completo prolon
gado» ... mas em exclusividade.

1
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DISCURSO DO PRESIDENTE
DA COM. NAC. ELEITORAL
Discurso proferido pelo Dr. Santana Maia,
Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, na
cerimónia de posse do Prof. Machado Macedo

Exmo. Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos
Exmo. Senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde,
em representação de S. Exa. o Ministro
�xmas. Autoridades Civis, Militares, Religiosas e Académicas
Prezados Colegas
Minhas Senhoras e Meus Senhores
As minhas primeiras palavras são
para agradecer a presença de Vs. Exas
pela dignidade e brilho que conferem a
esta cerimónia de posse do Senhor
Prof. Machado Macedo, após a sua
reeleição para o cargo de Bastonário
da Ordem dos Médicos e que constitui
uma subida honra e um forte estímulo
para uma Classe que no passado
recente foi alvo de críticas, ataques e
mesmo calúnias inimagináveis.
A V. Exa. Senhor Secretário de
Estado, Dr. Albino Aroso, quero
expressar o alto significado que a sua

Para eles, bem como para todos os
colegas envolvidos no processo eleito
ral e também para os funcionários da
Ordem dos Médicos, pelo esforço dis
pendido e pela diligente colaboração
prestada, o nosso muito obrigado.
Tem esta cerimónia de posse lugar
no Porto, o que exprime um desejo de,
para além das naturais peculiaridades
regionais, dar à Ordem dos Médicos
um nítido e redobrado carácter nacio
nal, indispensável ao seu bom funcio
namento, necessária coesão, credibili
dade pública e eficácia na acção.

generosidade, aliadas à sua competên
cia profissional.
Para o Prof. Manuel Machado
Macedo vão os meus sentimentos de
profundo respeito, grande considera
ção e dedicada amizade. O seu prestí
gio nacional e internacional é dema
siado consabido e, por isso, só lembro
e realço a sua recente eleição em
Madrid para Presidente do Comité
Permanente dos Médicos da Comuni
dade Económica Europeia e para Pre
sidente da Associação Médica Mun
dial, que teve lugar em Hong-Kong,
cargos que muito o honram pessoal
mente, mas que constituem também
legítimo motivo de orgulho para a
nossa Ordem dos Médicos e para a
Medicina Portuguesa.
O JDrivilégio que tive de nos últimos
anos com ele conviver de perto
demonstrou à saciedade e dia após dia
a sua competência com modéstia,
saber sem arrogância, firmeza com
cordialidade, capacidade de liderança
pessoal em trabalho de equipe, saber
ouvir e depois decidir com autoridade
mas nunca com autoritarismo.

RECORDAR O
PROF. JORGE SILVA HORTA

-PROF. JUVENAL ESTEVES
Entre os anos 30 a 80, Jorge da Silva Horta foi uma personalidade determina
tiva da Medicina de Lisboa. A sua morte, no íiltimo dia de Dezembro de 89. não
deixa de encerrar significado simbólico. Dir-se-ia que, no final da década, se
extingue após prolongado crepÍlsculo existencial uma figura que marca a época
que se cm:crra agora. O limite da sua presença encontra-se assim repleto de ensi
namentos neste apressado voltar da página a que assistimos com natural perplexi
dade apesar cio irónico sorriso voltairiano.
Para trás fica o vagamunclo das interpretações e das memórias para a frente
apenas a veleidade futurológica.
Jorge Horta emerge cedo na cena
dos factos e acontecimentos que cons
tituem a trama do nosso estatuto
sócio-cultural e, desde logo, afirma o
padrão interventivo, a força interior
que o impulsiona - o da valentia des
temida, na raiz de espontaneidade que
se insere na própria natureza, a sua e a
da colectividade com a qual se depara.
Permaneceu idêntico. Sofreu as vicissi
tudes dos que se iluminam na claridade
meridiana e que os filhos da negridão

nocturna sempre solapadamente, no
instinto de conservação biológica, pro
curam entear e quando lhes é permi
tido neutralizar.
Reconhecia os factos com clareza e
aceitava-os não obstante a melancolia
fina com que prosseguia consciente de
que havia sempre uma alternativa no
cariz de acção.
Da raiz popular lhe proveio, possi
velmente, a nostalgia aristocrática
como traço fisionómico dominante do

nosso humus sociológico. Dos estudos
no Colégio Militar recebeu o senti
mento de hierarquia e disciplina. A
isto se juntava temperamento afec
tuoso e carácter equânime.
Ao tornar-se médico precocemente
se orientou para a área da actividade
intermédia entre a arte clínica e a ciên
cia básica. Nessa irá se tornar anato
mo-patologista. Encontrou a sua
oportunidade num setctor ainda mal
alicerçado entre nós e que exigia a cha
mada de sucessivos recursos professo
rais estrangeiros. A sorte bafejou-o,
bateu à sua porta, com a fixação entre
nós do Professor Friedrich Wohlwill,
judeu alemão refugiado da persegui
ção nazi, num momento em que a
Escola de Medicina de Lisboa se
encontrava no auge. Recordo-me:
«não tive necessidade de viajar ao
estrangeiro». O Mestre que o guiou em
formação e experiência tutelava-o.
Começaram a surgir novos candidatos
na matéria e no decurso do feliz pro
cesso colegial estabilizou-se, no nosso
País, em procedimento e métodos uma
trave mestra da Ciência Médica. Tal
facto imprimiu-lhe, com aceitação
genérica, considerável e justo prestígio
profissional.
Esta sua condição por um lado, a
circunstância evolutiva da medicina e a
social por outro a favor de ímpeto de
origem para intervir, obrigaram-no a
protagonizar cargos e funções de
grande relevância pública.
Em redor dos anos 50 a Medicina e a
Sociedade Portuguesa transforma
vam-se por modo um tanto mutacio
nal. A Escola de Medicina encerrava o
seu tempo de fastígio que foi pautado
pela reforma de estudos de 191 l . A
geração que o alcandorou extinguia-se
no meio dos destroços promovidos
pelo regímen político totalitário então
dominador. O seu espírito abando
nava a preocupação científica forma
tiva como basilar e enveredava de pre
ferência pelo tecnicismo de aplicação.

-

19

A Medicina Interna e a Cirurgia opta
ram por organizar-se em especialida
des diversificadas. Assim sucedeu na
nova Faculdade que, pelo mesmo
tempo, foi compelida a mudar-se das
antigas instalações consagrativas do
Campo de Santana e das do Hospital
Escolar para o novo Hospital que veio
a designar-se intencionalmente como
de Santa Maria. Importa aqui conside
rar que as designações valem pelo
significado projectivo que se pro
põem. Simultaneamente deixou de ser
tutelado pelo Ministério da Educação
e passou a ser dirigido desde o da assis
tência. A partir de então ambiguidade
e duplicidade foram condutores e per
mitiram um disfuncionamento organi
zado, penoso que se arrasta e tem
impedido o fomentar da cultura
médica genuína e globalizante.
Neste período extremamente con
fuso e indeciso, Jorge Horta represen
tou papel de relevo e eficaz mercê do
seu bem estabelecido prestígio profis
sional, forma aberta de actuar a situa
ção como se encontrava na área de
charneira entre a Ciência básica e a
Medicina Clínica.
Convém recordar para melhor com
preensão do que propomos neste
texto, que a anatomia patológica cons
titui a mais segura actividade regulari
zadora e factor de juízo na vida clínica
de um Hospital com funções escolares.
A personalidade que a assume incor-

«Conseguiu em 1955
tornar-se intérprete e
afirmar a posição da
Faculdade que se debatia
perplexa perante um
novo estar que a
surpreendia e para o
qual não se encontrava
preparada.»

pora por necessidade e vivência uma
atitude vertical.
Conseguiu em 1955 tornar-se intér
prete e afirmar a posição da Faculdade
que se debatia perplexa perante um
novo estar que a surpreendia e para o
qual não se encontrava preparada.
Sofreu de imediato as inclemências dos
ímpetos e das veleidades dirigistas da
«administração» que se apoiava no
poder político. Procurando continuar
um estilo interno anterior no conclave
de Professores, recusava aperceber-se
que a sociedade a que devia atender s�
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movimentava e esse movimento gerava
importante fermento político oposi
cionista. A política conforme é da sua
condição específica suscitou seduções
dentro da Faculdade e tanto na área
docente como discente. Na última
registava-se o afluxo de candidatos a
médicos oriundos das camadas popu
lares enquanto iam escasseando os
provenientes dos mais bem situados no
conforto social.
Por sua vez a população genérica
evolucionava no sentido de despertar
para a exigência da assistência sanitá
ria. Neste fenómeno foi determinante
o advento dos Serviços Médico-Sociais
que, embora por forma embrionária,
balizou o Júri do tempo caritativo e o
início de um direito - o direito à
Saúde.
Foi nesta movimentação profunda
com afloramentos de anseios por nova
perspectiva• política e social que Jorge
Horta se encontrou e foi suscitado
para uma arena mais ampla que a da
Faculdade onde se demonstrara, para
além de estabilizar da sua continui
dade interna, defensor acérrimo dos
estudantes. A sua personalidade
tornou-se emblemática. Por isso
mesmo sofreu o fluxo e refluxo do
ondear de ideologias e propósitos.
Conseguiu manter integridade de prin
cípios e atitudes.
Chamado a conduzir a Ordem dos
Médicos como Bastonário, em redor
dos anos 60, integrou-se na linha pro
posta pelos anteriores desde a sua cria
ção em 1938, empenhada em defender
a genuinidade dos princípios ético
-hipocráticos que têm sido o apanágio
superior da arte de curar.
Um tempo caldeante em que por um
lado a preparação dos médicos consti
tuía motivo de reflexão, experiências e
adaptações e por outro lado os profis
sionais particularmente os das cama
das mais jovens procuravam abando
nar o canone corporativo e se lança
vam na senda que anunciava o sindica
lismo. Como germen fecundante situa
-se o famoso relatório e regulamento
das «Carreiras Médicas», 1961, cuja
força propulsora ainda se mantém em
muitos aspectos.
Neste complexo decurso Jorge
Horta mercê do seu inabalável espírito
de independência cujo vínculo pro
vinha do compromisso com a Ciência
esteve atento. Soube timbrar as atitu
des no tempo e modo decorrentes.
Houve mo·mentos em que teve asso
mos de herói interventivo. Retirou-se
silenciosamente da arena pública e
regressou ao laboratório onde mercê
das sólidas reservas formativas e técni
cas realizou obra com consequências
para a Medicina. Reconheceu com
inteligência e realismo os limites pes
soais, os da escola e dentro deles
actuou até ao fim do seu tempo da car-

reira oficial como Professor.
Ao rememorar os traços de um lider
da Medicina e do seu tempo surge uma
necessidade reflexiva em redor dos
determinantes afectivos que condicio
nam o progresso com vista ao ade
quado ajuste da Medicina às necessi
dades comunitárias quer por aproxi
mação quer pelos recuos e no sentido
de evitar as sérias ameaças actuais de
distorção dos princípios originários.
Este natural anseio encontrava-se
no reduzido escol de personalidades
que ao meio da tarde do dia do Ano
Novo acompanhou desde o Igreja de
S. João de Deus até ao Cemitério de
Benfica a última· presença física do
Professor que foi lider da medicina
portuguesa.

«Houve momentos em
que teve assomos de
herói interventivo.
Retirou-se
silenciosamente da arena
pública e regressou ao
laboratório onde mercê
das sólidas reservas
formativas e técnicas
realizou obra.»
Vestido com a beca, ostentando as
distinções honoríficas com que foi ofi
cialmente consagrado como grande
oficial da Instrução Pública a sua
expressão era serena e impunha reco
lhimento introspectivo. O President
da República fez-se representar.
Igreja estava, e oficiou, o Cónego Gre
gório das Neves, antigo aluno de
Medicina nos anos 30. Também foram
significativas as presenças do Profes
sor Manuel Machado Macedo, como
Bastonário da Ordem dos Médicos, e
do Professor Fernando Pádua, como
Presidente do Conselho Científico da
Faculdade de Medicina de Lisboa.
A luz solar escassamente dourada,
de um dia claro e suave, nimbou a
melancolia bem expressa na recorda
ção de um tempo esvaído mas fecundo
quanto ao dever colectivo. Perdurava
todavia entre os seus colegas, discípu
los e outros amigos a memória de
Jorge Horta que realizou com êxito o
factor estático - mas actuante- da
evolução interna da profissão médica.
Que o passado esclareça o presente
na perspectiva do futuro perante os
estímulos dinâmicos que asseguram,
nas oscilações pendulares, o sentido da
permanência evolutiva.

Medicina Tibetana

Estreita ligação com a natureza

ELO DE CULTURA
E DE CIÊNCIAS ORIENTAIS

A medicina tibetana é uma das formas mais desenvolvidas da medicina orien
.wit, Constam do seu arsenal um enorme leque de meios e métodos tanto de dia
Wnóstico como de tratamento de diferentes doenças. Interessante é o facto de esta
reflectir as particularidades culturais e históricas dos povos do centro da Ásia
(tibetanos, mongóis, buriatas e outros), a sua visão do mundo, os seus pontos de
vista sobre o homem e a natureza, concepções filosóficas e psicológicas, crenças e
representações mitológicas.
Contribuíram para a formação da

medicina do Tibete os contactos com a

China e a Índia, poderosos centros da
civilização mundial antiga. As suas
principais teses foram bebidas na
«Yurveda» (ciência da longa vida)
tendo os conhecimentos médicos dos
indianos da antiguidade, sistematiza
dos por esta tradição, sido introduzi
dos no Tibete essencialmente através
dos missionários budistas. A influên
cia chinesa manifesta-se sobretudo no
domínio da astrologia e astronomia,
da biorritmologia e diagnóstico. É o
caso da observação da língua, um dos
principais meios de diagnóstico utiliza
dos pela medicina tibetana.

Os povos do Próximo e Médio
Oriente ao penetrarem no Tibete con
tribuíram também para o desenvolvi
mento desta medicina. Papel de realce
cabe naturalmente aos próprios tibeta
nos, mongóis e turcos.
A história da medicina tibetana tem
geralmente carácter lendário e mitoló
gico. Diz-se que foi criada por deuses
ou budas que a ensinaram aos homens
por meio de sermões, os quais assumi
ram com o tempo a forma de tratados.
A sua linguagem alegórica e figurada é
por isso muitas vezes difícil de tradu
zir. Algumas noções que designam
estados do corpo e da alma não têm
mesmo equivalente na medicina oci
dental.

A vitalidade do organismo e as cau
sas das doenças são aqui encaradas em
estreita ligação com a natureza, o
clima, o modo de vida do homem e a
sua alimentação.
Esta interdependência dos processos
fisiológicos, psíquicos e energéticos
com os factores do meio ambiente tem
a ver com o princípio da unidade entre
ô homem e o universo, da interligação
dos processos micro e macrocósmicos.
Em resumo, pode dizer-se que a
medicina tibetana se baseia na dou
trina dos chamados três princípios ou
«bases» da vitalidade do organismo
humano: vento, bílis e muco. É o pul
sar destes três princípios que deter
mina o estado de doença do Homem.
Havendo uma perturbação em qual
quer deles, todo o organismo se res
sente surgindo desvios ao funciona
mento normal das essências pulsado
ras.
Segundo a medicina tibetana essa
perturbação pode ser provocada não
só interna como externamente. Assim,
por exemplo, o frio intensifica o
vento; a secura e o calor, a «bílis>,; e a
humidade, o muco.
Ao mesmo tempo, o calor abafa o
«vento)) e o «muco)), e o frio a «bílis».
Desta forma, se a doença é provocada
pela intensificação do vento o doente é
aconselhado, a título de tratamento, a
viver temporariamente em terras quen
tes, isto, claro, se a doença não adqui
riu ainda carácter agudo.
De uma maneira mais complexa o
organismo reage aos ritmos e à
mudança das estações.
Nos tratados da medicina tibetana
assinala-se que as forças do organismo
atingem o vigor máximo no Inverno e
o mínimo em fins da Primavera e no
Verão. Segundo os médicos tibetanos,
o Inverno é a estação mais favorável
para as funções sexual e procriadora,
por exemplo; o Verão a menos favorá
vel e a Primavera e o Outono, modera
das.
Assim, estudando os ritmos biológi
cos diários, mensais e estacionais do
organismo humano os médicos tibeta
nos, permitem-se afirmar que as crian
ças concebidas no Outono e no
Inverno são mais vivedouras e pos
suem maior energia.
Para a definição das particularida
des etárias da actividade do organismo
humano tinham grande importância
na medicina tibetana os ciclos de 12
anos que fazem parte do «grande»
ciclo de 60 anos do calendário lunar
-solar-jupiteriano da Ásia Central.
Inconfundíveis nos limites de cada
ciclo, as combinações de ano, elemen
tos. .-ou «elemento básico» da existên
cia, colorido simbólico e chamados
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«mengue» (a combinação do «men
gue>, com o ano repetia-se apenas de
36 em 36 anos) utilizavam-se pa;a a
definição dos ciclos físicos, emocio
nais e intelectuais, para o estabeleci
mento da compatibilidade genética na
vida matrimonial, assim como para a
consideração da influência que exer
cem no organismo humano os factores
cíclicos do meio ambiente, entre eles as
condições heliogeofísicas e meteoroló
gicas.
De acordo com o sistema médico
-astrológico tibetano, no quadro do
ciclo de 60 anos o aniversário do
homem chega de 12 em 12 anos, e esse
ano considera-se convencionalmente
negativo no 49.º aniversário para as
mulheres e no 61.º aniversário para os
homens. Isto devido á redução da
energia vital e à deslocação de três
«princípios» reguladores.
Nos limites dos ciclos diários, men
sais e estacionais as doenças do tipo
«vento>, aparecem nomeadamente no
Verão ao amanhecer e à tarde, o que
confirma numerosas observações dos
médicos contemporâneos sobre aces
sos de enfarte do miocárdio e pro
blemas vasculares em pessoas idosas
precisamente nestas horas (algumas
doenças do «vento>, correspondem na
medicina moderna às doenças neuro
-psíquicas agudas e às «neuroses»). As
doenças do tipo «bílis», responsável
pela digestão, absorção, processos
energéticos e assimilação, manifestam
-se principalmente no Outono pelo
meio-dia e à noite e as doenças do tipo
«muco», o qual regula a utilização das
substâncias nutritivas e o metabo
lismo, surgem com maior frequência
na Primavera ao entardecer e de
madrugada.
Na Primavera, na época do desper
tar da natureza, quando tudo começa
a florescer, acumula-se no organismo
o «vento» o qual pode, contudo, sob a
influencia do calor, ficar imóvel.
Actua geralmente no Verão, na tem
porada das chuvas, e acalma-se na
época outonal. A «bílis» comporta-se
tranquilamente no Verão e ganha
força no Outono. Com a chegada dos
primeiros frios, no início do Inverno,
volta ao normal. No final do Inverno,
sob a acção da humidade e do frio
acumula-se no organismo o «muco» que não se
mostra, porém, activo. Começa a
actuar na Primavera.

Ritmos biológicos
Ao diagnosticar e tratar as doenças,
o médico tibetano tinha de ter em
conta as mudanças sazonais da activi
dade de cinco órgãos, interligados com
cinco elementos básicos: «fogo»,
«água», «terra», «árvore>, e « ferro>,.
A «árvore» correspondia ao fígado, o
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«fogm, ao coração, o «ferro» aos pul
mões, a «água» aos rins e a «terra» ao
baço. Cada elemento básico tem a sua
estação na qual o respectivo órgão
intensifica a actividade. A Primavera é
a estação da «árvore»; o Verão, do
«fogm,; o Outono, do «ferro»; o
Inverno da «água>, e quatro épocas
intersazonais de 18 dias cada uma são
a estação da «terra».
Para definir a estação segundo o
calendário centro-asiático, o ano igual
a 360 dias, dividia-se em 20 partes,
cada uma das quais consta de 18 dias.
Ao fazer o diagnóstico, o médico
devia conhecer ainda perfeitamente as
particularidades da pulsação dos dife
rentes órgãos em função da estação
para não tomar, digamos, a pulsação
do «fígado-vesícula biliar», geral
mente forte na Primavera, por doença
destes órgãos (se o diagnóstico de pul
sação se fazia na Primavera).
Também aquando da prescrição do
tratamento é necessário levar em conta
os ritmos biológicos estacionais.
Assim, por exemplo, aconselha-se que
as doenças do «muco» se tratem na
Primavera, as do «bílis», no Outono e
as do «ventm; no Verão.
A acção dos ritmos biológicos é
igualmente levada em conta na realiza
ção das diferentes medidas profilácti
cas. Aconselham-se cuidados de pre
venção nos chamados dias de «molés
tia dos maus espíritos>; que, segundo
a descrição dos sintomas clínicos,
correspondem às doenças psíquicas
agudas, a hemorragias, paralisias, à
epilepsia, enfarte, etc. Os períodos
potenciais destas doenças e do seu
agravamento definiam-se com base no
calendário lunar. Assim, para o ataque
do insulto, sobretudo nas pessoas com
60 e mais anos, consideram-se mais
perigosos os dias 4, 8, li, 15, 18, 22,
25 e 29 do mês lunar.

Alimentação e meio ambiente
Ao mesmo tempo, no tratado, subli
nha-se que «independentemente da
estação as doenças podem ser rapida
mente provocadas pela alimentação e
pelo modo de vida incorrectos».
Por isso na medicina tibetana se
atribui grande importância a estes dois
aspectos, tanto ao fazer o diagnóstico
como na prescrição médica. Seis prin
cipais sabores caracterizavam não só
os alimentos, como também os medi
camentos em que o predomínio de um
ou outro sabor se considerava depen
der da estação do ano, da intensidade
da radiação do sol e de outros factores
climáticos e geográficos.
Segundo os médicos tibetanos, o
efeito dos alimentos manifesta-se,
antes de mais, na actividade dos «três
princípios>,, intensificando-os ou, ao

contrário, reprimindo-os. Considera
va-se que sob a acção da alimentação
amarga, leve e dura se intensifica o
«vento», a alimentação quente e
picante, assim como a manteiga, esti
mulam a «bílis» e a alimentação
amarga, doce e pesada excita o
«muco». Ao mesmo tempo indica-se
que espécie de comida pode suprimir
as doenças provocadas pela intensifi
cação de um ou outro «princípio». A
alimentação doce, ácida e salgada
suprime as doenças do «vento»; a ali
mentação amarga, doce e travento, as
doenças do «bílis» e a picante, ácida e
salgada, as doenças do «mucm;.
Entre os factores que podem acen
tuar o efeito negativo das condições
extraordinárias do meio ambiente os
médicos tibetanos referem os diferen
tes tipos de aflição psicológico-moral,
em especial a paixão e a cólera.
A fome, a insónia, a depressão, a
conversas sobre temas tristes, os gran
des esforços para alcançar um objec
tivo, o corre-corre excessivo, a sensua
lidade elevada, etc. criam, segundo o
tratado, condições favoráveis para o
aparecimento e o desenvolvimento das
doenças do «vento>;. A irritação, o
sono diurno, o trabalho sedentário
pesado, os esforços físicos extenuan
tes, os esforços excessivos durante a
marcha ou a corrida, etc., provocam
as doenças da «bílis». Para os males
do «múcm, contribuem a ociosidade
(sobretudo depois da refeição), o sono
diurno, os banhos, a constipação, a
comida mal cozida ou frita demais, o
enfartamento, a refeição na altura em
que a alimentação anterior ainda não
está digerida, etc.
Como se pode verificar, as ideias
sobre a -ligação das forças vitais do
organismo humano, assim como dos
sabores dos alimentos e dos remédio
às estações do ano ou ao ciclo anual (o
que corresponde, em termos moder
nos, aos factores heliogeográficos)
desempenham grande importância na
teoria e prática da medicina tibetana.
Estas concepções traduzem a experiên
cia secular do estudo, realizado pelos
médicos indianos, chineses e tibeta
nos, de interligação entre a vitalidade
do organismo, por um lado, e as esta
ções do ano, os ciclos solar e planetá
rio e por outro, factores espaciais, cli
máticos e geográficos.
Na sequência de longas observações
das leis complexas do efeito que estes
factores produzem sobre o homem, a
medicina tibetana formulou uma das
concepções mais antigas da homeos
tose. Esta concepção é, no fundo, a
precursora de algumas das orientações
contemporâneas da ciência médico
-biológica que hoje se formam e ga
nham reconhecimento: a cronobiolo
gia, a cronomedicina e a cronofarma
cologia. (NOVOSTI).
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PERTURBAÇÕES PSICOLÓGICAS
DA MATERNIDADE:
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RESUMO: Os autores fazem
uma revisão crítica de alguns
problemas metodológicos da
investigação sobre a
psicopatologia da
maternidade, quanto aos tipos
de estudos, variáveis
escolhidas, treino de
entrevistadores e instrumentos
utilizados.
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O estudo das perturbações psicoló
gicas da maternidade apoia-se em
metodologia de ciências que incluem a
Epidemiologia, a Psicologia e a Socio
logia Médica.
O interesse sobre a investigação das
circunstâncias em que uma jovem mu
lher decide tentar integrar o seu «pro
fundo desejo de continuidade» (I) e a
obrigatória ruptura com o modo de
vida anterior que a decisão de conce
ber um filho implica, pertence clara
mente à segunda metade deste século.
Desde a década de 50 que número de
estudos epidemiológicos publicados
nas revistas ocidentais de maior divul
gação aumentou rapidamente, situan
do-se em 6 e 100, para os decénios de
50 e 80, respectivamente.
Embora os conhecimentos que as
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ciências antes referidas nos propõem .
se mantenham «um pântano, uma
triste mistura do óbvio e do obscuro»
(6), alguns progressos foram feitos,
nomeadamente quanto à possibilidade
de diversificar os estudos, padronizar
os métodos, tratar estatisticamente e
apresentar os dados (10).
Contudo, apesar do largo número
de estudos já efectuados, são escassas
as indicações sobre prevalência, facto
res de risco, etc., que os diversos inves
tig\ldores têm transmitido aos técnicos
dos cuidados de saúde primários. Por
tal motivo, eles não estão alertados e,
c.om frequência, não fazem a identifi
cação das situações de psicopatologia
da maternidade (9). Esta relativa
improdutividade poderá dever-se às
diferenças metodológicas entre os

estudos (12), que origina não compa
rabilidade de resultados e atrasa a
divulgação de conclusões claras.
Pelas características especiais de
algumas patologias, muito frequentes
e raramente justificando internamen
tos e de que são exemplos os quadros
de ansiedade, de Depressão de Pós
parto e os Blues, cujo quadro clínico
recentemente revisto por nós (2), uma
das prioridades será o do conheci
mento dá sua frequência e impacto na
comunidade, através de métodos de
rastreio facilmente utilizáveis em con
sultas de rotina e/ou visitas domiciliá
rias (16). Estudos etiológicos poderão
ser a etapa seguinte, de preferência nos
locais em que o problema de saúde
seja mais frequente e premente.

Principais problemas
metodológicos
1. Do Tipo de Estudo
Os estudos retrospectivos, entre os
quais se incluem alguns dos mais
importantes que foram realizados
sobre o assunto como o de Paykel em
1980- (17), sã0- geralmente criticados
porque a referência a eventos passa
dos, em regra, intensifica o viés: os
dados poderão ser alterados por facto
res amnésicos e pela valorização dife
rente dos fenómenos emocionais em
distintos cortes de nascimento (18).
Estas reservas vêm na linha do que a
clínica nos ensina: em situações de des
regulação do humor, as doses dão
valorização pouco realista a aconteci
mentos da sua história pessoal (nega.aão, desculpabilização ... ); Na con
�lta seguinte, a esses acontecimentos
é, muitas vezes, dada uma importância
menos determinanté e a baixa perfor
mance não necessita ser atribuída a
factos secundários da sua vida pessoal.
Outros estudos utilizam métodos de
colheita de dados baseados em registos
de casos (hospitalizações e ou consul
tas) (14); Quando partem de uma base
populacional ( 15), vão, posterior
mente, escotomizar as mulheres que
não procuram cuidados (14) e, de
entre as que avaliam, aplicar grelhas
diagnósticas com base em registos clí
nicos que a experiência nos mostra
serem, em geral, pouco fidedignos e
incompletos.
Os estudos prospectivos sobre a
maternidade são numerosos e o seu .
custo muito elevado. Com efeito, exi
gem grande disponibilidade de uma
equipa numerosa (as sucessivas avalia
ções devem ser cegas e independentes).
�s eventuais limitações financeiras dos
�;rojectos vão originar uma rápida
perda de rigor por perda dos casos de
recrutamento difícil e mesmo a sua
substituição por «voluntários» bons
colaboradores. Um dos muitos exem
plos é o da recente publicação de
Whiffen (23), conforme adiante se
indica. Também não ultrapassada,
nestes estudos, é a questão do efeito
preventivo que as primeiras aborda
gens podem ter, relativamente a sinto
mas posteriores (13).
2. Da escolha das variáveis
O· quadro seguinte resume as variá
veis estudadas em relação com as alte
rações psicológicas de maternidade:
ansiedade, depressão, perturbações do
humor, psicose.
1. Circunstâncias da maternidade
- Funcionamento biológico (ex.
tiróide)

- Contexto sócio-demográfico e
de suporte familiar, conjugal,
social
3. história pessoal
- Psiquiátrica (acontecimentos
relevantes da existência, caracte
rísticas de personalidade, quali
dade das relações precoces,
expectativas sobre o filho)
- Obstétrica
4. História Psiquiátrica familiar
5. Influências da patologia materna
sobre
- O marido
- O filho (quantidade e qualidade
dos cuidados prestados, com
portamento / desenvolvimento)
- Às Instituições de saúde (inter
namentos, tratamentos efectua
dos nesse regime)
Uma referência às centenas de variá
veis já investigadas e aos respectivos
estudos, ultrapassa o escopo deste
artigo. Pode, pcirém, notar-se que as
mesmas variáveis nem sempre são
identificadas pelos mesmos nomes ou,
quando designadas pelo mesmo nome,
referem-se a situações diferentes.
Outros factores são raramente referi
dos nos diversos estudos, como acon
tece com os efeitos de idade, efeitos de
coort e efeitos de período, embora as
taxas de depressão major sejam
influenciadas por esses factores (18).
Alguns dos casos das séries mais
recentes estarão, nesta época de
grande uso de psicofármacos, sob tra
tamento (anti-depressivos, tranquili
zantes, mesmo psicoterapia). Esta
variável nunca é, contudo, referida.
3. Da escolha da amostra
A grande maioria dos estudos refe
renciados decorreu a nível hospitalar e
são portadores das limitações conse
quentes (selecção da amostra). O
número de observados foi em vários
casos superior às duas centenas, mas
com critérios de definição de caso
demasiado variáveis para se poder
estabelecer comparações entre as
séries.
Os estudos hospitalares resultam,
geralmente, da experiência de um ser
viço e a revisão fica prejudicada pela
procura diferencial de cuidados que o
estatuto social impõe (4). Em alguns
casos aceitam que uma admissão hos
pitalar em mês variável no pós-parto
pode ser diagnosticada como uma
doença mental do puerpério.
Talvez assim se possa explicar que a
Depressão de Pós-Parto seja uma das
patologias menos estudada, apesar de
a sua frequência ser referida como
muito elevada: a sua menor gravidade
raramente exige internamento e os clí-

nicos hospitalares não podem incluí-la
nas suas séries.
Socorrer-se de utentes de clínicas
para aplicação de um questionário,
levará igualmente a viés de selecção
(sobretudo se não se tratar de visitas de
rotina) e, no caso de preparação de
escalas, a validade externa ficará com
prometida.
Com problemas semelhantes se
debatem aqueles autores que, embora
utilizem à partida listas de nascimento
do registo civil, as vão confrontar com
registos clínicos de casos de doença
psiquiátrica. Nott (15), considera que
reflectem mais rigorosamente hábitos
de prática psiquiátrica do que a morbi
lidade comunitária.
Os estudos comunitários realizados
nos Centros de Saúde ficam isentos de
algumas das limitações apontadas mas
têm sido raros. Alguns começam com
amostras casualizadas mas terminam,
por factores vários, em resultados
referíveis a populações provavelmente
especiais.

4. Da escolha e treino dos
entrev-istadores
Apesar de persistir alguma contro
vérsia sobre as qualificações exigíveis
para a aplicação de questionários,
parece preferível recorrer a leigos ou a
técnicos sem graduação demasiado
especializada por levar a uma maior
comparabilidade dos resultados. As
discrepâncias de diagnóstico por espe
cialistas, quer através da «impressão
clínica» quer através de entrevistas
estruturadas do tipo DIS, sugerem
uma baixa fiabilidade interobservado
res (19).
O tipo de treino que os entrevistado
res receberam raramente é descrito e
pouco sabemos do modo como eles
foram ensinados a escolher uma res
posta, seguir uma estratégia apro
priada para lidar com a fiabilidade de
uma dada escala ou evitar a tendência
para melhores pontuações num a
_
segunda aplicação (estudos prospect1vos). Resultados falseados poderão
dever-se a desconhecimento, por parte
dos observados, dos propósitos de
uma repetição de perguntas, ao fenó
meno de «regressão para a média», ao
efeito terapêutico da observação ante
rior ou apenas a um real e espontâneo
declínio dos sintomas (19).
Os instrumentos padronizados com
indicações precisas permitirão ultra
passar algumas destas limitações.

5. Dos instrumentos
Têm importância decisiva na possi
bilidade de replicação dos estudos,
pelo que seria recomendável a sua
publicação em forma acabada, bem
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como das respectivas instruções,
aquando da divulgação do artigo
perante a comunidade científica (10).
Encontramos, na última década,
vários casos em que se recorre a instru
mentos múltiplos (gravações audio/
/vídeo, questionários, entrevistas
estruturadas...), havendo contínua
introdução de novos instrumentos, o
que acarreta dificuldades adicionais
significativas.
Em alguns casos, a sua validação
pressupõe a existência de uma entre
vista ou questionário que seja «mais
sensível ou específico»: por outras
palavras, isto significa que conhece
mos a «realidade» por um meio inde
pendente (10), o que, não ·sendo ver
dade, nos permitiria, contudo, aceitar
a fiabilidade do instrumento.
Nesta fase se originam alguns equí
vocos sobre a qualidade dos meios de
medida. Verificou-se que alguns,
como o Inventário de Depressão de
Beck (Beck et ai. 1961) e a Escala de
Ansiedade e Depressão - SAD - de
Bedford & Foulds (1978), utilizados há
anos, vieram a revelar, posterior
mente, fraqueza na avaliação das
variáveis (9), ( 11), (22).
Esta situação era previsível por se
tratar de instrumentos não específicos
para a maternidade. Insistem na sinto
matologia fisiológica (deficiente vali
dade de conteúdo) e não são sensíveis
às importantes alterações psicológicas
nessa fase (13). Acresce ainda que,
para certas variáveis, como o suporte e
redes socíais, estão mal validadas (4).
Por outro lado, tratando-se muitas
vezes de escalas ordinais, a sua cons
trução exige uma definição dos inter
valos de que, em regra, é arbitrária e
de informação muito escassa (21).
Noutros casos, como é o da escala
de autoavaliação de Zung, a sua utili
zação na clínica e investigação é fre
quente (7). O seu valor acabou por
impôr-se na prática, pelo que se
poderá, nestes casos, falar de uma
«validade de consenso»; O mesmo
parece estar a acontecer, actualmente,
com a escala para a depressão puerpe
ral construída por Cox (9), (11).

Conclusão
Em investigação epidemiológica
existe uma grande preocupação com a
qualidade dos dados recolhidos, uma
vez que nenhuma subtileza no
desenho, ou nas técnicas analíticas,
poderá compensar a sua deficiente
qualidade, quer os dados sejam obti
dos através de questionários ou entre
vistps (10).
Considera-se que, face ao estado
actual dos conhecimentos nesta área, é
recomendável suspender a construção
de novos questionários, devendo
privilegiar-se a comparação dos resul
tados colhidos com base nos instru-
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mentos de medida já disponíveis.
A aceitação de resultados obtidos
nos estudos deve ter em atenção os
diversos problemas com que os autores
se debareram nas várias fases da inves
tigação. Por exemplo, Whiffen, no
estudo já referido, iniciou a sua inves
tigação com aproximadamente 177
«mulheres interessadas»(*), mas viria
rapidamente a perder 300Jo dos casos.
Das 124 restantes, a amostra reduziu
-se, posteriormente, a 98, que fornece
ram dados aceitáveis para análise. O
resultado final é um conjunto de mu
lheres com média de idade de 28, 1
anos, de educação elevada e frequan
tadoras de uma clínica. Torna-se pois
impossíve comparar as características
iniciais das 177 «prováveis>,, discutir a
representatividade das restantes e
generalizar os resultados (3). Se jun
tarmos a isto os repetidos contactos
com os investigadores (cartas, telefo
nemas e longas entrevistas), ficamos
com dúvidas sobre os valores apresen
tados de 6, 1 OJo para a prevalência da
Depressão Major aos dois meses de
pós-parto.
•
Contudo, de acordo com Birns (5),
a conceptualização da investigação no
duplo objectivo de por uma lado exa
minar a diversidade de experiências
maternais (mitos e realidades das suas
vidas no contexto social e histórico) e
por outro retirar alguns dos preconcei
tos mais frequentes, foi já um grande
passo em frente. Como disse o grande
enciclopedista Poincaré (8), «já não há
problemas resolvidos e outros que o
não estão: há apenas problemas mais
ou menos resolvidos>,.
• Não é possível, pela lei1ura do anigo que o
autor publicou, saber. com rigor. qua111as mulhe
res constituíam a amostra inicial.
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